
ANNONS COLLY VERKSTADSTEKNIK

Framgångsrika industriföretag kräver kompetenta verktygs-

partners. Sedan många år tillbaka har Sibbhultsverken och 

Colly Verkstadsteknik ett nära samarbete.

– Vårt samarbete handlar mycket om att ta fram special-

verktyg för bearbetning av detaljer till Sibbhultsverken, 

säger Jonas Lund, säljare på Colly Verkstadsteknik.

EN STARK PARTNER TILL SVENSK VERKSTADSINDUSTRI
KVALITETSPRODUKTER FRÅN VÄRLDS-
LEDANDE leverantörer gör att Colly 
Verkstadsteknik är en stark partner 
till svensk verkstadsindustri och 
lever upp till industrins krav på 
specialister. 

– Vårt samarbete med innovativa 
och specialiserade tillverkare, till 
exempel Mapal och Mitsubishi  
Materials, gör att vi kan tillgodose 
våra kunder med de bästa verktygs-
lösningarna, framhåller Jonas Lund. 

– Genom ett brett sortiment av 
standardartiklar och ett obegränsat 
utbud av specialverktyg utvecklar vi 
lösningar, anpassade utifrån varje 
kunds speci�ka behov. På så vis kan 
vi nå goda resultat som ökar företagets 
konkurrenskra� och bidrar till stän-
diga förbättringar av processer.

Diamantverktyg

Att vara kund hos Colly Verkstads-
teknik innebär full tillgång till ett  
av marknadens bredaste sortiment 
av skärande verktyg inom bl.a. 
svarvning, fräsning, brotschning, 

borrning samt ställrumsprodukter 
och omslipning vid eget sliperi.

Sibbhultsverken använder 
diamant verktyg, stegborr och mycket 
specialverktyg från Mapal som är 
världsledande inom bearbetning  
av kubiska detaljer med fokus på  
precisionsbearbetning. 

– Framför allt har vi mycket 
diamantverktyg för bearbetning 
av detaljer, till 90 procent är det 
special verktyg. Verktygen är speciellt 
framtagna för våra maskiner till de 
artiklar som vi producerar, säger 
Radivoj Sekulic, produktionstekniker 
på Sibbhultsverken. 

– Vårt samarbete med Colly 
Verkstadsteknik har ökat, de är kon-
kurrenskra�iga och håller mycket 
hög kvalitet på verktyg och genom-
tänkta konstruktioner. Jag upplever 
att det �nns mycket erfarenhet och 
kompetens hos deras konstruktörer, 
säger Radivoj.

Nära dialog med kunden

– När vi får en förfrågan från Sibb-
hultsverken vid nytillverkning av 
verktyg går vi tillsammans igenom 
förutsättningarna, tar fram ritningar 
och lämnar ett förslag till verktygs-
lösning som är tekniskt, kvalitets-
mässigt och ekonomiskt optimal. 
Vi har en nära dialog med Radivoj, 
berättar Jonas Lund.

– Alla diamantverktyg skickar vi 
på omslipning, säger Radivoj.

Att kunna förlänga livslängden 
på värdefulla verktyg har en positiv 
inverkan på kundens produktions-
ekonomi och miljö. Colly har ett 
eget sliperi och är certi�erat av sina 
leverantörer på omslipning av borr, 
samt slipar även om solida fräsar 
och brotschar. Kvaliteten på ett om- 
slipat verktyg håller samma höga 
klass som ett nytillverkat.

Jonas Lund, säljare på 
Colly Verkstadsteknik.


